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QUESTÕES DISSERTATIVAS 
Questão 01. 
O (A) candidato (a) deve entre outras situações, dizer que a PEC irá colocar limites em gastos 
que historicamente crescem todos os anos em um ritmo acima da inflação, como educação e 
saúde. Além disso, gastos com programas sociais também podem ser afetados pelo 
congelamento. Que criaria problemas para cumprir mecanismos já em vigor, como os 
investimentos do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, como por exemplo, o PNE 
tem metas de universalização da educação e cria um plano de carreira para professores da rede 
pública. 
 
Questão 02  
O (A) candidato (a) deve entre outras situações dizer que não podemos separar os dois 
processos, pois a princípio o estudo do aluno no universo da escrita se dá concomitantemente por 
meio desses dois processos: a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades da leitura e 
escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita: o letramento. Que alfabetizado é 
aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Que letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que 
responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. 
 
Questão 03 
O (A) candidato (a) deve entre outras situações dizer que a avaliação formativa  é um instrumento 
que permite a análise das aprendizagens dos alunos; ele dá condições ao avaliador de perceber 
quais os saberes que realmente os alunos dominam; os instrumentos utilizados são construídos 
para atender às características citadas anteriores; esses instrumentos permitem a realização da 
análise das aprendizagens. Que é uma modalidade de avaliação fundamentada no diálogo, que 
possui como objetivo, o reajuste constante do processo de ensino.  
 
Questão 04 
O (A) candidato (a) deve entre outras situações dizer que em um plano de ensino teve constar 
entre outros: objetivos, conteúdos, estratégias metodológicas, critérios de avaliação e referencias 
bibliográficas. 
 
Questão 05 
O (A) candidato (a) deve apresentar coerência e coesão textual e que aborde a problemática da 
questão. Resposta livre. 
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